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PAMĚTI
Úvod
Paměť počítače je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat. Podle fyzikálního
principu, kterým se realizuje dvouhodnotový stav pro zápis informace, paměti můžeme
rozdělit na:
a) polovodičové
RAM (RWM) – statické SRAM, dynamické DRAM
ROM – ROM, PROM, EPROM, EEPROM, EAPROM, Flash ROM
b) paměti s pohyblivou magnetickou vrstvou – HDD, FDD, páskové
c) optické – CD, DVD, BD
Pozn.: Výčet principů fyzikální realizace není úplný. Jsou vyjmenovány ty, které se běžně používají.

Parametry pamětí
1) Kapacita - množství informací, které je možné do paměti uložit
2) Přístupová doba - doba od zadání požadavku, do zpřístupní požadované informace
3) Přenosová rychlost: množství dat, které lze z paměti přečíst (do ní zapsat) za jednotku
času
4) Frekvence – uvádí se u polovodičových pamětí. Používá se tzv. efektivní kmitočet,
který souvisí s přenosem dat. Skutečný kmitočet zahrnuje i přenos řídících signálů.
5) Latence – údaj souvisící s časováním polovodičových pamětí, latencí se rozumí
časový prostoj, který prodlužuje dobu přístupu.
6) Statičnost, dynamičnost - statické paměti uchovávají informaci po celou dobu, kdy je
paměť připojena ke zdroji elektrického napětí. Dynamické paměti zapsanou informaci
ztrácejí i v době, kdy jsou připojeny k napájení. Informace v takových pamětech je
nutné tedy neustále periodicky oživovat, aby nedošlo k jejich ztrátě.
7) Destruktivnost při čtení - Destruktivní při čtení - přečtení informace z paměti vede ke
ztrátě této informace. Přečtená informace musí být následně po přečtení opět do
paměti zapsána. Nedestruktivní při čtení - přečtení informace neovlivňuje stav zápisu.
8) Energetická závislost - Energeticky závislé paměti ztrácejí uložené informace po
odpojení od zdroje napájení. Energeticky nezávislé paměti uchovávají informace i po
dobu, kdy nejsou připojeny ke zdroji elektrického napájení.
9) Přístup - Sekvenční - před zpřístupněním informace z paměti je nutné přečíst všechny
předcházející informace (páskové paměti). Přímý - je možné zpřístupnit přímo
požadovanou informaci (polovodičové).
10) Spolehlivost - střední doba mezi dvěma poruchami (MTBF)
11) Cena za bit - cena, kterou je nutno zaplatit za jeden bit paměti
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Polovodičové paměti
Paměti RAM (Random Access Memory)
Jako všechny polovodičové paměti jsou i paměťové buňky RAM uspořádány na čipu
maticově. Každá buňka má kapacitu jeden bit. Buňka tedy může uchovávat pouze hodnotu
logická 1 nebo logická 0. Poloha každé paměťové buňky je určená řádkovým a sloupcovým
vodičem - adresou. Podle toho, čím je paměťová buňka tvořena se mění vlastnosti
polovodičové paměti.
paměťová buňka
řádkové vodiče
sloupcové vodiče

Statická paměť RAM – SRAM (Static Random Access Memory)
Paměť statická, s přímým přístupem, energeticky závislá,
nedestruktivní, určená pro čtení a zápis. Paměťová buňka je
tvořena bistabilním klopným obvodem. Stavem klopného
obvodu je určen zápis log. 1 nebo log. 0.

Po výběru příslušné paměťové buňky se
řádkovým vodičem sepnou spínače a tím
dojde k připojení paměťové buňky na datové
(sloupcové) vodiče. V této chvíli můžeme
z buňky číst nebo do ní zapisovat. Při čtení
se zkoumá jak skutečná, tak inverzní
hodnota (slouží ke kontrole správnosti
čtení). Jedna paměťová buňka obsahuje 4
nebo 6 tranzistorů. Tato buňka je velice
rychlá, vyžaduje menší proud než paměť
dynamická, ale zabírá na čipu paměti
poměrně velké místo. Paměti SRAM je
možné uskutečnit v technologii MOS nebo
TTL
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Dynamická paměť RAM – DRAM (Dynamic Random Access Memory)
Paměť dynamická, s přímým přístupem,
energeticky závislá, destruktivní, určená pro
čtení a zápis. Každá buňka je tvořena
dvojicí malého kondenzátoru a tranzistoru.
Kondenzátor je řízeně nabíjen. Mezi jeho
vývody lze naměřit napětí, které je úměrné
velikosti náboje. Dva fyzikální stavy
odpovídají nabitému a vybitému
kondenzátoru.
DRAM refresh
Protože je kapacita paměťové buňky reálná (má svůj svod) a velmi malá, dochází k rychlému
vybíjení a ke ztrátě informace. Aby ke ztrátě nedošlo, provádí se periodická obnova dat –
refrešování. Interval pro obnovení je asi 15µs. Refresh (občerstvování) se provádí po celých
řádcích.
Blokové schéma DRAM
Obnovovací
zesilovač
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Vnitřní struktura DRAM je doplněna o obvody, které umožňují provádění obnovy dat.
Registry adres slouží k dočasnému uložení došlých adres, které nelze okamžitě zpracovávat
v průběhu refreše. Obnovovací zesilovač zesiluje obsah načtených buněk před opětovným
zapsáním. Při zápisu se na adresový vodič přivede hodnota logická 1. Tím se tranzistor T
otevře. Na datovém vodiči je umístěna zapisovaná hodnota (např. 1). Tato hodnota projde
přes otevřený tranzistor a nabije kondenzátor. V případě zápisu nuly dojde pouze k
případnému vybití kondenzátoru (pokud byla dříve v paměti uložena hodnota 1).
Při čtení je na adresový vodič přivedena hodnota logická 1, která způsobí otevření
tranzistoru T. Jestliže byl kondenzátor nabitý, zapsaná hodnota přejde na datový vodič. Tímto
čtením však dojde k vybití kondenzátoru a zničení uložené informace. Jedná se tedy o buňku,
která je destruktivní při čtení a přečtenou hodnotu je nutné opět do paměti zapsat.
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Typy pamětí DRAM
Fast Page Mode RAM (FPM RAM)
Paměti asynchronní, umožňují tzv. stránkový režim (PAGE mode), který redukuje čas
potřebný k získání bloku informací, které leží v paměti na jednom řádku. To znamená, že se
pouze jednou adresuje řádek a poté několikrát sloupec. Doba přístupu okolo 60 až 80 ns.
Tento typ pamětí se používal u grafických karet. Režim FPM se vyvíjel dvěma směry EDO a
BEDO.
Extended Data Output RAM (EDO RAM)
zlepšením stránkového režimu , EDO měla asi o 5 % vyšší výkon než FPM. Přístupová doba
70,60,50 ns. EDO DRAM byla v provedení SIMM i DIMM modulů. Napájecí napětí 3,3 nebo
5 V. Max velikost 32 MB.
Burst Extended Data Out RAM (BEDO RAM)
paměti měly režim zrychleného přístupu. Neuměly pracovat se sběrnici nad 66 MHz.
Synchronous Dynamic RAM (SDRAM)
Tato paměť je tzv. synchronní – signály, které paměť využívá jsou synchronní s kmitočtem
základní desky. Paměti SDRAM jsou schopny pracovat s kmitočtem 66, 100, 133 Mhz
(PC66 – PC133). Datová propustnost 533 až 1066 MB/s, napájecí napětí 3,3 V, kapacita do
512 MB.
RDRAM (Rambus DRAM)
Direct Rambus DRAM nebo také krátce RDRAM, paměťové moduly vyvinuté firmou
Rambus a Intel určené pro procesory Pentium4. Velká datová propustnost byla dosažena
velkým taktovacím kmitočtem. Frekvence 300 – 600 MHz (PC600 – PC1200), napájecí
napětí 1,8V, kapacita do 512 MB.
DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
Data jsou přenášená během jednoho cyklu dvakrát, a to jednou na počáteční hraně pulsu a
podruhé na jeho koncové hraně.Pracovní kmitočet 200 – 400 MHz (DDR200 - DDR400),
propustnost 1,6 – 3,2 GB/s. Napájecí napětí 2,5 V, kapacita 64 MB až 2 GB.
DDR2 SDRAM
Tyto paměti pracují stejně jako DDR SDRAM. Rozdíl je v použití nižšího napájecího napětí
(1,8 V). To vede k tomu, že DDR2 paměti mají nižší energetickou náročnost, méně se
zahřívají a jsou stabilnější. (Neznamená to, že jsou 2x rychlejší než DDR). Pracují na vyšších
kmitočtech 400 – 800 MHZ (DDR2-400 až DDR2-800), datová propustnost 3,2 až 6,4 GB/s,
kapacita 128 MB až 8 GB.
DDR3 SDRAM
Pracovní napětí 1.5 V a vyšší frekvence. Řádově se počítá s frekvencemi okolo 800 – 1600
MHz a s propustností k 12.8 GB/s. Opět dojde ke snížení spotřeby, ale latence jsou o něco
vyšší, než v případě DDR2.
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Srovnání paměťových technologií
V následujícím grafu si ukážeme, jak dlouho trvá přenos 4x32bitů v jednotlivých paměťových
technologiích:

Paměťové technologie shora dolů: DRDRAM označuje paměť Rambus (Direct RDRAM),
následují klasické SRAM paměti 100 a 133 MHz a poslední řádek je DDR (Double Data
Rate) SDRAM 266.
První řádek vždy znázorňuje taktovací frekvenci, následující řádek jsou řídící signály a
poslední jsou data. Paměť RDRAM je nejrychlejší, následována DDR SDRAM.
Provedení paměťových modulů
DIP (Dual In-line Package) byly používané u PC XT / AT286. Z názvu
lze snadno vyvodit, že se jednalo o klasického „švába“, viz napřiklad
zmiňovaný čip Intel 1103. DIP měl běžně 16 nebo 18 pinů. Použita zde
byla obvykle standardní asynchronní DRAM paměť. Přístupová doba
DIP DRAM byla kolem 120 - 250 ns.
SIPP neboli Single In-line Pin Package. Tento typ paměti byl používán u některých počítačů
řady 286 a 386. SIPP má 30 pinů a u těchto modulů se nejčastěji používala FPRAM (Fast
Page Mode DRAM) paměť. Modul nemá klasické kontakty, ale piny (díky kterým byl
poměrně náchylný k mechanickému poškození). Později byl nahrazen pomocí "krátkých"
SIMM modulů, od kterých se, kromě provedení kontaktů, nijak nelišil.

Paměťový modul SIPP
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SIMM (Single In-line Memory Module) označuje moduly, respektive typ kontaktů modulu.
Obě strany modulů jsou stejné. Plusem byla i snažší instalace oproti SIPP pamětem a menší
mechanická zranitelnost. SIMM moduly můžeme rozdělit na „krátké“ a „dlouhé“:
• SIMM 30-pin – obvykle se používala FPRAM. Běžně používané v časovém období
architektur 286 – 486.
• SIMM 72-pin – jinak také nazývané „PS/2 SIMM“, obvykle se používala paměť typu
EDO DRAM, případně FPRAM (Fast Page Mode DRAM).
Datová šíře je u SIMMů 8, respektive 32 bitů. SIMM moduly se používaly i za dob Pentia II.
Vzhledem k datové šířce se podle konkrétního nasazení používaly 2 nebo 4 moduly najednou.

Paměťový modul SIMM 72 pinů
DIMM (Dual In-line Memory Module). Všechny novější paměti jsou umístěny na modulech
typu DIMM. Mohou být osazené paměťmi EDO DRAM, SDRAM, DDR SDRAM a
novějšími. Existuje i řada dalších verzí DIMM pamětí pro všechny zmíněné technologie. Jak
pro mobilní segment nebo specifické nasazení, jako například SO DIMM, Micro DIMM a
řada dalších. Standardní, zde uváděný počet pinů, je pro „unbuffered“ paměti pro osobní
počítače:
• DIMM 168-pin - (SDRAM)
• DIMM 184-pin - (DDR SDRAM)
• DIMM 240-pin - (DDR2 SDRAM)
• DIMM 240-pin - (DDR3 SDRAM)

DIMM 168 pin, DDR DIMM 184 pinů,

RIMM neboli (Rambus Inline Memory Module) se používají pro RDRAM paměti firmy
Rambus. Na první pohled je modul velice podobný DIMMům. Nejběžnější je varianta s 184
piny, případně 242 piny u 32-bit „dual channel“ modulů.

Rambus DRAM RIMM
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Technologie používané u DRAM pamětí
Unbuffered memory - většina pamětí v osobních počítačích je právě „unbuffered“. Řadič
paměti je ve styku s operační pamětí a komunikace probíhá přímo (řídící i adresovací
signály).
Registered (buffered) memory - je paměť vybavena dalším čipem (registrem), které řídí jak je
k paměťovým modulům a bankům přistupováno, K paměti není přistupováno přímo, ale přes
zmiňovaný registr, který řeší problémy se čtením i zápisem z jednotlivých buňek v případě
velkokapacitních modulů, případně pokud je modulů více. Požadavek nebo podpora
registered pamětí je poměrně běžná u serverových základních desek.
ECC )Error-Correcting Code) - technologie detekce a opravy chyb slouží ke kontrole
integrity dat (nejen u operační paměti) uložených v paměti. Pro běžné ECC kódy, je základem
schopnost opravit chybu jednoho bitu (single bit error correction) a případně odhalit chybu ve
dvou bitech (double bit error detection).
Chipkill – je jednou z vysoce pokročilých metod pro opravu chyb (SDDC, Single Device Data
Correction). Je mnohem efektivnější než standardní ECC. Chipkill umožňuje opravit chyby až
ve čtyřech bitech na jeden DIMM modul. Pokud je detekováno větší množství chyb tato
technologie umožňuje vyřadit daný čip z provozu za stálého běhu serveru, aby tak bylo
zabráněno vzniku dalších chyb. Podpora technologie Chipkill je zajišťována na úrovni řadiče
paměti a s pomocí standardních ECC DIMM modulů.
Memory Scrubbing - další technologie související s detekcí a opravou chyb. Tato technologie
přišla po uvedení ECC DIMM modulů. Jedná se o proces, kdy se v době kdy je paměť
nevytížena (a nedochází k vyřizování mnoha požadavků) provádí aktivní a opakované čtení,
vyhledávání jednobitových chyb a jejich případná oprava. Celý paměťový subsystém je
opakovaně, znovu a znovu kontrolován. Tato technologie má aktivně předcházet vzniku chyb
na více bitech, to jest neopravitelných chyb. V případě nalezení neopravitelné chyby systém
upozorní přes SMS (System Management Software) kde a co je špatně.
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Polovodičové permanentní paměti ROM (Read Only Memory)
Jsou energeticky nezávislé, většinou určené pouze pro čtení, s přímým přístupem, určeny
k ukládání pevných neměnných programů. Můžeme je rozdělit do dvou hlavních skupin.
Paměti jejichž obsah po naprogramování nelze měnit – ROM, PROM. Paměti jejichž obsah
lze vymazat a přeprogramovat – EPROM, EEPROM, EAPROM, Flash ROM.
Permanentní paměti ROM, PROM
Paměťová buňka této paměti je tvořena elektrickou pojistkou (např. dioda), jejichž dva
fyzikální stavy odpovídají zápisu log. 1 a 0.
Např.: pojistka nepropálená – log. 0 a pojistka propálená – log. 1
Při programování se na příslušnou paměťovou buňku přivede takový
proudový impuls, který způsobí propálení pojistky.
PROM (Programmable ROM) – paměť, kterou si může uživatel
naprogramovat sám. Program se na integrovaný obvod „vypálí“
pomocí speciálního přístroje – programátorem.

Mazatelné paměti
Paměťová buňka tvořená kondenzátorem, který je od svého okolí dokonale elektricky
odizolován. Elektrickou izolací dosáhneme toho, že se kondenzátor nevybíjí a je schopen
udržet náboj po dobu 10 – 20 let. Tato elektrická izolace komplikuje zápis. K zápisu se
používá zvláštních jevů – tunelový a lavinový, které se vyskytují u polovodičů.
Postupně bylo vyvinuto více typů těchto pamětí.
EPROM (Erasable PROM) – obsah paměti se vymaže asi za půl
hodiny pomocí ultrafialového záření. Čip se pozná pomocí okénka
Na pouzdře.
EEPROM (Electrically PROM) – obsah paměti se maže během
několika milisekund pomocí elektrických impulzů.
FLASH ROM – je rychlejší jako předešlé typy pamětí, dá se s ní přímo pracovat ( v počítači,
telefónu, fotoaparátech…)
Vlastnosti: Stabilní uložení informací - uchová data i bez napájení, Nízká úroveň napájení velice nízký příkon vhodný pro přenosná zařízení závislá na baterii. Stálost - jsou schopny
odolat drsným otřesům nebo chvění bez ztráty dat .Kompaktní velikost - vhodná pro široký
rozsah přenosné elektroniky. Rychlost - extrémně krátká vybavovací doba. Mají omezenou
životnost na cca 100 000 cyklů zápisu
Uplatnění FLASH: použití v PC k uchování informací o konfiguraci ,v síťových zařízeních
pro uložení mikrokódů a instrukcí, v přenosných počítačích pro uchování a přenášení dat,
digitální fotoaparáty, telefony, pagery a digitální audio záznamníky.
Druhy flash pamětí: používají se ve spotřební elektronice jako paměťové karty. Těch je dnes
celá řada a jsou to např. tyto – Compact Flash, Smart Media, xD card, Multimedia card,
Secure Data card, Memory stisk atd. Více informací naleznete na www.kobe.cz.
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Použití polovodičových pamětí v počítači
Lokální paměť – je malokapacitní (několik bitů), nazývá se registr a bývá integrována v
různých obvodech (např. v procesorech, v řadičích). Má velice krátkou vybavovací dobu –
jednotky ns, je tvořena obvody SRAM a je energeticky závislá.
Operační paměť – obsahuje právě zpracovávaný program, má středně velkou kapacitu – až
jednotky GB. Má krátkou dobu přístupu . Je dána typem DRAM FPM/EDO, PC66 SDRAM,
PC100, PC133, …PC800 RDRAM, DDR, DDR2 . Energeticky závislá, tvořena obvody
DRAM. Vyžaduje obnovu dat.
Vyrovnávací paměti – paměti s kapacitou od desítek KB do desítek MB. Slouží k vyrovnávaní
rychlosti přenosu dat, vkládají se např. mezi CPU a OP(L1,L2…), mezi sběrnice pracující
s různou rychlostí, do tiskáren atd. Jsou tvořeny obvody SRAM, energeticky závislé.
Přístupová doba – jednotky ns Nazývají se BUFFER nebo CACHE.
Video paměti – obsahuje obrazová data určená ke zpracování grafickým čipem pro zobrazení
na displeji. Video paměti dnes musí splňovat vysoké nároky jak na kapacitu, tak na rychlost a
objem přenášených dat. Používají se podobné paměti jako pro aerační paměť.
Paměti ROM – jejich kapacita se liší v závislosti na použití. Bývají integrovány v řadičích,
kde obsahují podprogramy stále se opakujících rutin. Dále se používají jako samostatné
obvody – ROM BIOS, jsou energeticky nezávislé.
BIOS (Basic Input Output System)
Zajišťuje ty nejzákladnější úkony, kterých je zapotřebí pro obsluhu počítače. Je uložen v
paměti ROM. Dnes se ukládá do reprogramovatelných pamětí typu Flash, které umožňují
upgrade BIOSu. Po zapnutí počítače se automaticky BIOS inicializuje a spustí program POST
(Power On Self Test), který otestuje počítač. Během tohoto programu je možné vstoupit do
Setupu.
BIOS provádí:
- úvodní test počítače
- umožňuje nastavit základní parametry počítače
- zavádí operační systém
- poskytuje operačnímu systému prostředky pro realizaci víceúlohového prostředí
Pro nastavení parametrů počítačů se používá speciální program SETUP, který se může
vyvolat při spuštění počítače. Aktuální nastavení se ukládá do speciálního paměťového
obvodu typu CMOS (Complementary Metal-Oxid Semiconductor). Tato paměť je napájena
speciální přídavnou baterií.
Základní volby v Setupu: datum, čas, parametry HDD a FDD, povolení testu připojení
klávesnice ... Nastavení pro pokročilé uživatele: rychlost klávesnice, heslo Setupu, přepínání
cache paměti, parametry Power Managmentu, stínování ROM pamětí, pořadí disků....
Nejčastější typy BIOSu: AMI BIOS, AWARD BIOS, PHOENIX ... Velcí výrobci hardwaru
vyrábějí své BIOSy ( IBM, Texas Instrument, Philips, ...).
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